Consell General de les Valls
Acta Núm. 18/1991
Sessió Tradicional de Sant Andreu del dia 4 de desembre de
1991

El dia 4 de desembre de 1991, dimecres, a les deu del matí, es reuneix a Casa de la Vall
el M.I. Consell General de les Valls, en Sessió Tradicional de Sant Andreu convocada d’acord
amb allò que estableix el Reglament de l’Assemblea, i amb l’ordre del dia següent:
1. Celebració de la Santa Missa.
2. Cobrament del tradicional tribut del Llot.
3. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de Llei de Modificació del
Codi de Circulació.
4. Examen i aprovació, si escau, del Projecte de Llei de Creació del Fons
Andorrà de Garantia d’Automòbils.
5. Informe de la Comissió legislativa de Sanitat i Benestar Social en
relació als resultats de l’auditoria operativa del Centre Hospitalari Andorrà i proposta d’actuació.
6. Examen i aprovació, si escau, del Reglament Intern per a la gestió del
Pressupost del Consell General.
7. Examen de la comunicació adreçada pel Sr. Degà del Col.legi d’Advocats d’Andorra, en relació a l’exercici d’Advocats no col.legiats al Principat davant la Jurisdicció Administrativa i Fiscal, i proposta d’actuació.
Sota la presidència dels MM.II. Srs. Albert Gelabert Grau i Josep Casal Puigcernal, Síndic
General i Sub-Síndic General, respectivament, assisteixen els membres següents:
Per Canillo

Els MM.II. Srs. Climent Palmitjavila Torres, Jordi Font Cabanes
i Miquel Casal Casal.

Per Encamp

Els MM.II. Srs. Roc Rossell Dolcet, Jordi Mas Torres i Enric Puja]
Areny.
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Per Ordino

Els MM.II. Srs. Joan Naudi Ambatlle, Enric Dolsa Font i Josep
Ma. Armengol Adellach.

Per La Massana

Els MM.II. Srs. Francesc Grau Esplandiu, Josep Garrallà Rossell, Josep Ma. Rossell Pons i Xavier Montané Esplandiu.

Per Andorra la Vella

Els MM.II. Srs. Jordi Farràs Forné, Antoni Armengol Vila, Robert Cassany Vila i Josep Anton Ribes Roca.

Per Sant Julià de Lòria

Els MM.II. Srs. Joan Jordi Areny, Josep Cases Baró, Albert Pintat
Santolària i Joan Obiols Camillo.

Per Escaldes-Engordany

Els MM.II. Srs. Miquel Aleix Areny, Marcel.lí Albós Riba, Ramon
Canut Bové i Xavier Espot Miró.

Els MM.II. Srs. Antoni Casal Mandicó, de la Parròquia de Canillo, Isidre Torres Pons, de
la d’Encamp, i Joan Martínez Benazet, de la d’Ordino, han excusat la seva absència.
Assisteixen, també, els MM.II. Srs. Jaume Bartumeu Cassany, Guillem Benazet Riba,
Josep Casal Casal, Agustí Font González, Josep Dalleres Codina i Antoni Armengol Aleix,
Consellers Executius. El M.I. Sr. Oscar Ribas Reig, Cap de Govern, ha excusat la seva absència.
Després de la celebració de la Santa Missa, el M.I. Sr. Síndic General procedeix a
comprovar els membres assistents a la reunió i declara oberta la sessió.
Seguidament el M.I. Sr. Síndic General fa donar lectura a l’ordre del dia.
2.- Cobrament del tradicional tribus del Llot.
El M.I. Sr. Síndic General demana als Cobradors MM.II. Srs. Joan Obiols Camillo i Ramon
Canut Bové que ocupin el seu lloc, per tal de procedir al cobrament del tradicional Tribut del
Llot.
Tot seguit, i sota el control dels Cobradors, es procedeix al cobrament de l’esmentat
tribut, que importa la quantitat de 500.- Pessetes per Parròquia, i que és satisfet pels MM.II.
Srs. Consellers Generals de la Comissió Permanent del Consell General. L’import total recaptat
que suma 3.500.- Pessetes és ingressat a la Caixa del M.I. Govern.
A continuació s’inicia l’examen dels restants temes que figuren a l’ordre del dia.
3.- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de Llei de Modificació del Codi de
Circulació.
El M.I. Sr. Síndic General fa donar lectura a l’Informe de la Comissió legislativa
d’Indústria i Comerç (aquest informe ha estat publicat per Edicte de data 22 de juliol de 1991).
El M.I. Sr. Josep Garrallà proposa una esmena dient que en diferents articles de la Llei
es parla d’impost de la taxa de consum i creu que s’hauria de canviar aquest nom.
El M.I. Sr. Conseller de Finances, Comerç i Indústria respon que en pren nota.
El M.I. Sr. Enric Pujal, en relació a les matrícules temporals, diu que voldria saber els
tràmits que s’han de seguir actualment i quines millores es poden realitzar.
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El M.I. Sr. Conseller de Finances, Comerç i Indústria respon que quan varen llegir
l’informe de la Comissió legislativa varen fer una enquesta interior per conèixer si realment
es donaven el retards als quals fa referència l’informe, i que pot dir que actualment, si una
persona compra un vehicle avui a la tarda demà al matí tindrà la tarja MT signada; aquest és
el funcionament normal. Diu que el problema que hi pot haver, i que pot donar la impressió
que es retarda una mica, és que, com se sap, la tramitació de determinades qüestions lligades
amb els permisos de circulació de vehicles es fan també, en el cas de la matriculació, a través
de l’Automòbil Club, que no està situat a l’Edifici Administratiu, fet que algunes vegades pot
retardar l’obtenció d’aquests permisos, però s’ha donat total prioritat als permisos de circulació de matriculacions turístiques i es signen en el moment en què es porten les peticions, no
se’ls fa esperar a l’endemà encara que durant el matí ja s’hagin signat les cartes grogues del
dia. Afirma que actualment no es produeixen retards.
No havent-hi cap més intervenció el M.I. Sr. Síndic General declara aprovat per
assentiment el Projecte de Llei de Modificació del Codi de Circulació d’acord amb l’informe
presentat per la Comissió legislativa d’Indústria i Comerç.
4.- Examen i aprovació, si escau, del Projecte de Llei de Creació del Fons Andorrà
de Garantia d’Automòbils.
El M.I. Sr. Síndic General fa donar lectura als Informes de les Comissions legislatives
d’Indústria i Comerç i d’Economia, Finances i CEE (aquests informes han estat publicats per
Edicte de data 16 d’octubre de 1991).
En no efectuar-se cap observació, el M.I. Sr. Síndic General declara aprovat per
assentiment el Projecte de Llei de Creació del Fons Andorrà de Garantia d’Automòbils.
5.- Informe de la Comissió legislativa de Sanitat i Benestar Social en relació als
resultats de l’auditoria operativa del Centre Hospitalari Andorrà i proposta
d’actuació.
El M.I. Sr. Síndic General fa donar lectura a aquest informe (Reg. Núm. 766-A), que diu
el següent:
“La Comissió legislativa de Sanitat i Benestar Social ha acordat presentar el següent
informe en relació als resultats de l’auditoria operativa del Centre Hospitalari.
Aquesta Comissió va proposar la creació d’una Comissió d’enquesta per tal d’analitzar la
situació del Centre Hospitalari, tant des del punt de vista dels professionals sanitaris que
hi presten el seus serveis, com des del punt de vista dels pacients que hi reben atenció
mèdica, així com en tots els aspectes que la Comissió legislativa consideri necessari.
El 27 de juny proppassat es va encarregar a una empresa especialista en temes de gestió
hospitalària la realització d’una auditoria operativa del Centre Hospitalari per tal
d’avaluar amb objectivitat el funcionament d’aquesta entitat i la seva evolució en els
darrers anys.
La metodologia emprada per la dita empresa va ser la següent:
- La recollida, anàlisi i elaboració d’informació de les àrees de l’estudi.
- Visita a l’hospital i entrevistes amb el personal directiu i el professional.
- Entrevistes amb persones del sistema sanitari andorrà.
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El document definitiu on s’ha elaborat tota la informació obtinguda és el que s’annexa
a aquest informe.
D’aquest document es desprèn:
A/.- Els principals elements de diagnòstic de la situació:
1.- L’activitat assistencial ha experimentat un notable increment fins a mitjans de l’any
90, restant pràcticament deturat des d’aleshores.
- No és segur que aquest increment s’hagi vist acompanyat també d’un increment en la
complexitat dels casos atesos.
2.- Els indicadors bàsics són correctes (índex d’ocupació, estada mitjana, taxa de
rotació... ).
- Baixa ocupació dels serveis especials (sobretot UVI i neonatologia).
- Els serveis d’hemodiàlisi i anatomia patològica també haurien d’incrementar la seva
activitat.
- Els serveis d’urgències i de guàrdies localitzades semblen molt nombrosos.
- Baixa activitat del servei de pediatria que pot resultar, a més d’ineficient, ineficaç
davant les demandes previstes.
3.- La plantilla del personal està clarament sobredimensionada.
- La despesa de personal també ha experimenta notables increments, (no sempre massa
coherents ni amb activitat desenvolupada ni amb l’evolució de la plantilla).
4.- El punt més crític de totes les àrees de gestió analitzades és l’evolució de la despesa
de l’hospital.
- Els greus problemes financers registrats, especialment a l’any 1990 i probablement a
1991, s’han vist agreujats per una utilització deficient dels instruments i de les tècniques
de planificació i control pressupostari utilitzats a la gestió hospitalària.
- La ineficiència econòmica i la dèbil planificació expliquen les severes desviacions que
han afectat els comptes d’explotació i els plans d’inversions.
5.- L’Hospital ha experimentat una forta transformació, millorant la seva situació global,
incrementant la seva taxa de penetració en la població d’Andorra i el seu protagonisme
assistencial. Aquest procés és un dels responsables dels problemes que actualment
pateix l’hospital.
- S’hauria de definir un pla estratègic per tal de minimitzar l’impacte sobre els costos
d’explotació del nou hospital.
- Els responsables dels serveis de salut hauran d’explicitar quin és el límit en la despesa
sanitària que el sistema està disposat a suportar.
6.- S’ha detectat un nivell de “sintonia” entre els nivells més polítics i de tutela i els
òrgans gestors. Fenomen que comporta una debilitat acusada de la capacitat gestora.
- No hi ha un model sanitari definit (model de funcionament intern).

Any 1991

Acta Núm. 18/1991

5

- S’hauria d’evitar que les desviacions detectades en matèria de política d’inversions o
d’increments salarials no previstos s’escapin de la tutela i control dels òrgans polítics
corresponents.
7.- La direcció actual no té prou capacitat de lideratge ni assumeix les seves funcions
executives de coordinació i control per tal que la direcció participativa sigui eficient.
- Clima laboral amb baix perfil de tensions, però l’eficàcia assistencial i econòmica s’han
vist perjudicades.
- La falta de lideratge de l’equip directiu està provocant un cert grau de desorganització
interna.
- L’equip directiu ha de trobar un nou equilibri entre la direcció participativa i l’eficàcia
de la gestió.
8.- Mancança en la definició de certs llocs de responsabilitat, però el tamany del centre
no permet el ple desenvolupament d’aquestes figures.
- Aquesta mancança és pot superar mitjançant l’increment de la qualificació dels
quadres directes.
9.- El sistema d’informació:
- és insuficient
- està poc evolucionat
- està fragmentat
- és desconeix la seva qualitat
- està infrautilitzat
- Important manca d’indicadors estratègics sistemàtics sobre l’evolució de l’hospital.
10.- Baixa conscienciació, per part del personal, en relació als costos hospitalaris.
11.- S’ha produït una confusió entre l’aplicació del model liberal i una forma d’exercici
individualitzada on l’organització que està al servei de la pràctica individual.
- S’han identificat incompliments en les normes més bàsiques que faciliten el treball del
conjunt de l’hospital. Aquest comportament, a més d’altres problemes, també contribueix a incrementar el grau d’ineficiència de l’hospital.
- Són necessàries decisions de tipus polític per trobar un marc nou d’exercici de la
medicina que prepari favorablement l’obertura del nou centre hospitalari.
12.- En l’anàlisi de les decisions que s’adopten a l’hospital sembla que no hi hagi cap
direcció estratègica.
- Sense una estratègia definida, els objectius específics o les decisions que s’adopten
resulten poc coherents i menys efectius.
13.- La implantació del sistema de pressupost global prospectiu ha produït una sensació
de seguretat, que, en lloc de promoure l’eficiència, més aviat és vist com un sistema
que garanteix el finançament dels increments estructurals, sense cap mena de problema.
14.- Ha d’incorporar avenços acreditats en matèria política de qualitat, tot i adaptant-los
a la seva dimensió.
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B/.- Recomanacions:
1.- Elaborar un Pla d’Empresa a tres o quatre anys vista, per tal d’evitar que l’obertura
del nou centre hospitalari representi un nou increment incontrolat de costos.
2.- L’obertura del nou centre hospitalari podria ser una excel.lent oportunitat per revisar
alguns aspectes de l’organització i financiació del CHA i de la sanitat a Andorra, per
aconseguir millor qualitat assistencial, menys costos i més productivitat.
3.- És urgent i imprescindible una millora immediata dels mecanismes de planificació
i control pressupostari.
4.- Es recomana com a tasca urgent i bàsica l’anàlisi, unitat per unitat, dels recursos
humans disponibles, així com el seu cost.
5.- L’equip directiu hauria de plantejar-se el desenvolupament d’una política d’incentius
econòmics lligada a un pla d’estabilització de costos de personal.
6.- El Consell Directiu i la Direcció del SAAS s’han d’implicar fortament en un procés
d’austeritat, rigor i realisme.
7.- La reorientació de les funcions directives és de vital importància.
8.- La millora del control pressupostari implica la potenciació de certs llocs de treball
que cal encomanar a persones de màxima competència.
9.- L’equip directiu ha de reforçar el seu lideratge i el seu paper executiu en l’organització.
10.- Modificació de la composició del Consell Directiu del SAAS.
11.- Dotar al Consell Directiu, per tal de potenciar-lo, d’un reglament de funcionament
intern que especifiqués les normes sobre confecció d’ordres del dia, presa d’acords...
12.- La gestió del bloc quirúrgic ha de ser excel.lent.
13.- Racionalització de l’exercici professional.
14.- Millorar els dispositius específics relatius al control de qualitat assistencial.
15.- El sistema d’informació ha de sotmetre’s a una profunda revisió.
Per tal de dur a terme totes aquestes recomanacions les solucions proposades són les
següents:
1.- Reformar l’equip directiu, que aquest es pugui dedicar a temps complert a la direcció
i gestió del Centre, i ampliar el Consell Directiu.
2.- Una segona opció és la d’encarregar la gestió de l’Entitat a una societat externa.
La Comissió legislativa, un cop vist l’informe de la situació actual del Centre Hospitalari,
vistes les recomanacions fetes en el dit estudi i després d’haver analitzat les solucions
proposades per tal d’evitar que l’obertura del nou centre hospitalari representi un
increment incontrolat dels costos, i per tal que es realitzi una selecció eficaç dels
instruments de gestió i dels elements de cultura de gestió que s’han de potenciar i/o
crear en el nou centre, proposa al Ple del M.I. Consell General que s’adopti la segona
opció, és a dir, que la gestió del nou Centre Hospitalari la dugui a terme una societat
externa.”
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El M.I. Sr. Xavier Espot diu que aquesta proposta li sorprèn i voldria demanar al M.I.
Sr. Jordi Font si li pot aclarir una mica més. Creu que, a la vista de la Llei General de Sanitat,
la Llei de Creació del SAAS i la del CHA, lleis que són prou explícites, aquesta mesura que es
voldria adoptar aquí no és competència del Consell General, sinó que és competència
exclusiva i queda ben definit, dels òrgans executius.
El M.I. Sr. Jordi Font explica que aquesta proposta es va acordar en una sessió quan el
M.I. Sr. Xavier Espot encara no assistia a les reunions de la Comissió legislativa de Sanitat i
Benestar Social i es va ratificar un dia en què ell i el M.I. Sr. Jordi Farràs van marxar i van
deixar a la resta dels membres de la Comissió acabar de fer la feina que quedava.
El M.I. Sr. Xavier Espot respon que ben segur que a la Comissió no hi era aquell dia
perquè sinó, ja n’hagués parlat en aquell moment. El que vol dir és que creu que hi ha un
problema, que és que en aquest tema el Consell General està assumint unes funcions que la
Llei les atorga al Govern, als seus òrgans. Creu que si s’adopta això es contravé la Llei General
de Sanitat, la Llei de creació del SAAS i el Reglament del CHA.
El M.I. Sr. Josep Cases diu que es felicita que el M.I. Sr. Xavier Espot sigui tant vigilant
amb la Llei del SAAS i amb el Reglament del Centre Hospitalari Andorrà, perquè fa un any ja
varen denunciar que el Centre Hospitalari Andorrà no complia el Reglament quant a la
distribució dels llits perquè es distribuïen no com preveu el Reglament sinó en funció de les
especialitats, cosa totalment prohibida pel Reglament del Centre Hospitalari Andorrà, i avui
això encara es continua aplicant; per tant, no es respecta el Reglament. Afegeix que ells la
Llei la respecten escrupolosament. Diu que després de llegir aquest informe, que s’atreviria
a dir que encara el troba molt moderat, voldria fer referència al discurs polític que va fer el
M.I. Sr. Cap de Govern quan va parlar del tema de la sanitat. Diu que el M.I. Sr. Cap de Govern,
en el seu discurs de presentació del seu programa, va parlar de nacionalitzar la medicina i de
posar fi a la situació que existia. Recorda una intervenció del Sr. Reguant, ex-Secretari General
Tècnic de Sanitat, on va parlar del caos, de la crisi del Centre Hospitalari Andorrà, de
dramatisme; i és veritat, tenien raó, el que passa és que això s’ha anat accentuant, el caos i el
dramatisme cada vegada ha estat més gran, fins arribar a la situació actual, i la inquietud de
la Comissió legislativa no és pas de cara a l’actitud i a la situació en que es troba el Centre
Hospitalari Andorrà, sinó que el problema que la Comissió legislativa expressa és en relació
a l’obertura del nou hospital. Afegeix que el Sr. Reguant en plena Comissió també va dir que
amb la Direcció actual era impossible portar endavant el nou hospital, i la Comissió legislativa
creu que s’ha de triar una opció o altra i proposa aquesta; el Consell General pot decidir que
sigui una altra, i el Govern també hi té alguna cosa a dir en aquest tema. Diu que la seva
inquietud ve derivada d’aquesta situació. Afegeix que vol posar sobre la taula uns comentaris
que han arribat a la Comissió referents a què la CASS hauria fet gestions amb entitats que es
dediquen a la gestió d’hospitals per poder posar en marxa el nou hospital, i aquesta és una
pregunta que deixa que el Govern la contesti.
El M.I. Sr. Xavier Espot diu que el M.I. Sr. Josep Cases no ha contestat a la seva pregunta
i que si el Centre Hospitalari Andorrà no compleix el Reglament hi han unes vies per fer-lo
complir, però això no autoritza al Consell General a incomplir la Llei. Demana què en pensa
Govern d’això, perquè si el Consell General assumeix unes competències que pertanyen al
Govern, potser aquest hi té quelcom a dir.
El M.I. Sr. Conseller de Finances, Comerç i Indústria respon al M.I. Sr. Josep Cases que
el Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, en col.laboració amb
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la Conselleria de Treball i Benestar Social, l’única cosa que ha estat duent a cap són unes
converses informatives i exploratòries per saber si determinades empreses especialitzades en
gestió hospitalària podien fer un estudi o un pressupost sobre com podria organitzar-se una
gestió privada, privada únicament en l’àmbit de la gestió, una gestió empresarial i fora de
l’esquema estrictament funcionarial del nou hospital, però això està lligat al projecte de trasllat
que s’està preparant dels serveis del Centre Hospitalari Andorrà-Clínica de Santa Coloma al
nou hospital i, de moment, són a efectes estrictament informatius i de coneixement i no hi
ha cap decisió presa. Pel que fa al que deia el M.I. Sr. Xavier Espot, diu que el Govern no té
coneixement d’aquesta auditoria més enllà de l’informe que s’acaba de llegir aquí i que per
tant necessitarien conèixer el contingut exacte d’aquesta auditoria abans de prendre posició.
El M.I. Sr. Jordi Farràs creu que quan es va proposar la creació de la Comissió d’Enquesta
es va fer per unanimitat dels membres de la Comissió legislativa de Sanitat i Benestar Social,
i que al Centre Hospitalari Andorrà hi han problemes ja fa molts anys, i n’hi continua havent,
sigui quina sigui la gestió, sigui quin sigui l’estament polític que la controla. Diu que és un
problema que té la societat andorrana i que, abans de pronunciar-se per aquesta opció, que
ho considera prematur, voldria tenir més informació i principalment, veure, entre altres coses,
què pensa l’actual òrgan de direcció del Centre Hospitalari Andorrà respecte a l’auditoria que
s’ha encomanat. Diu que en una primera lectura d’aquesta auditoria veu que en ella es
reconeix que hi han hagut una sèrie de millores en el Centre Hospitalari Andorrà, que un
element important és, per exemple, que s’ha incrementat l’assistència als pacients del país, i
que sembla ser que hi ha un clima de confiança de cara a considerar el Centre Hospitalari
Andorrà més bo del que hi havia. Diu també que el greuge més important que fa aquesta
auditoria es refereix al dèficit pressupostari, i això tothom sap que és un tema que pràcticament va inherent amb el mateix Centre Hospitalari Andorrà, però que a ell li preocupa més
el primer que el segon. Quant a la forma de com solucionar el segon diu que, en principi, no
està tancat a cap opció, i que si realment el criteri que apunta la Comissió legislativa pot ser
una solució no diu pas que no a ella, però creu que abans d’enfocar aquest tema val la pena
tenir la informació de l’actual gestió del Centre Hospitalari Andorrà, per veure si realment
confirma aquestes dades o les desmenteix parcialment. Afegeix que confiar a una societat
externa la gestió d’un bé públic sempre és un problema, ho ha estat a nivell d’altres àmbits
econòmics del país, és una mica el problema de les concessions, i abans d’enganxar-se a
aquesta opció creu que s’ha de tenir una visió clara d’on es vol anar i no únicament amb la
qüestió del Centre Hospitalari Andorrà sinó que potser pot anar més lluny. Diu que li agrada
molt la gestió privada, però quan la inversió també és privada, però que gestió privada amb
fons públics és molt més delicat a priori i que, no és que s’hi oposi, però s’haurien d’assegurar
una sèrie de garanties, tenint en compte que el centre hospitalari nou és una inversió molt
important.
El M.I. Sr. Josep Cases lamenta que el M.I. Sr. Cap de Govern no estigui present a la
sala; diu que no és cap crítica, ja que en estar en època d’eleccions comprèn moltes coses,
encara que no en el seu cas, doncs no ha presentat candidatura a la seva Parròquia. Diu que
el M.I. Sr. Cap de Govern va ser molt crític a unes preguntes que la Comissió legislativa va fer
i que no es tracta ara de retreure coses, sinó que es tracta d’extreure conclusions i les
conclusions són tal com són. Afegeix que quasi s’aproxima a la proposta del M.I. Sr. Jordi
Farràs i que comprèn que la direcció del Centre Hospitalari Andorrà alguna cosa ha de dir en
relació a aquesta auditoria, però que el que està clar és que, malgrat que el M.I. Sr. Jordi Farràs
hagi fet esment a què hi han temes que han millorat, i això és cert, si s’analitzen a fons les
millores i el que no ha millorat, a nivell privat, si a algú li presenten una auditoria d’una societat
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en aquestes condicions, és per dir: “tanquem, que això no funciona”. Diu que, a més del
problema plantejat, actualment li preocupen les condicions en què s’obrirà el nou hospital.
Diu també que tots estan d’acord en què el Centre Hospitalari Andorrà s’ha de despolititzar,
tema aquest que ja s’ha discutit vàries vegades a la Comissió legislativa i amb el M.I. Sr. Jordi
Farràs personalment, i pensa que ha arribat el moment d’aconseguir que el Centre Hospitalari
Andorrà estigui despolititzat per evitar les querelles, les baralles, les discussions que ha sofert
aquests anys endarrera. Afegeix que personalment està d’acord en què el Govern tingui
l’oportunitat de dir el que pensa d’aquesta auditoria, si no ha tingut temps de llegir-la.
El M.I. Sr. Síndic General precisa que el Sr. Cap de Govern ha excusat la seva assistència
perquè tenia una visita, i que ha dit que s’incorporaria posteriorment a la sessió.
El M.I. Sr. Josep Cases matisa que només era un toc d’humor.
El M.I. Sr. Conseller de Finances, Comerç i Indústria considera que era un toc d’humor
potser fora de lloc i afegeix que volia dir el que acaba de dir el M.I. Sr. Síndic General, que
dóna fe que el M.I. Sr. Cap de Govern està complint una missió institucional i no està fent
altres activitats com les que el Conseller al.ludia.
El M.I. Sr. Jordi Mas diu que el tema de la sanitat és un tema molt sensible, del qual se
n’ha discutit vàries vegades en aquesta Cambra però penso que se n’ha parlat molt superficialment i encara no s’ha arribat a trobar la solució per al país. Afegeix que la sanitat és un
tema primordial i essencial per a tota societat i, segons l’informe de la Comissió, li crida
l’atenció que hi han dues parts, la part de gestió econòmica i després la part de gestió sanitària.
Diu que en la gestió econòmica tots constaten que hi ha un dèficit importantíssim i considera
que s’ha de fer alguna cosa, no solament pel dèficit sinó per la gestió pròpia del SAAS. Recorda
que quan presenten els pressupostos al SAAS, les dues últimes vegades els han presentat i
els han hagut de retirar, perquè en presenten un i després resulta que no és el bo i en tornen
a portar un altre, i això sol ja denota que potser no hi ha una coordinació clara en la gestió i
aquest és un punt important que s’hauria de remarcar i trobar-hi la solució. Quant a la gestió
sanitària, pensa que és primordial perquè és on es troben els pacients i on realment es veu si
el funcionament és bo o no. Explica que en els comptes del 90 que ha rebut s’ha recollit una
enquesta que s’havia fet a l’estiu i pensa que hi han coses importantíssimes a ressaltar, sobre
tot la protesta de la gent respecte al funcionament de la clínica en si -sobrepassa el 50% de
protestes- i el requeriment de l’atenció als malalts, doncs quan algú necessita algun metge o
algun servei dins de la clínica no se li presenta immediatament -sobrepassa el 90%-. Creu que
fóra important fer un gran esforç, a nivell de gestió i sobretot a nivell sanitari, per poder arribar
a trobar una solució clara al que és la sanitat del país en si, perquè tothom en depèn d’una i
tothom la necessita, sigui el qui sigui. Està d’acord en què el Govern té la seva paraula i en
què la Direcció del SAAS també té la seva paraula, però pensa que s’hauria d’aprofundir i
sobre tot anar a un ritme accelerat per poder arribar a trobar la solució, doncs hi ha un nou
centre hospitalari per inaugurar dins de poc temps, i seria bo que en aquell moment la sanitat
del país estès ben clara i ben definida.
El M.I. Sr. Enric Pujal diu que després de la intervenció del M.I. Sr. Jordi Mas veu el
neguit que tenen els Srs. Consellers i així ho varen expressar en el seu dia quan van confiar
aquesta auditoria operativa del Centre Hospitalari Andorrà a la Comissió. Explica que varen
posar tota la cura per dur-la a terme i li sembla que han complert amb la seva tasca i que la
seva voluntat no ha estat en cap moment infringir Lleis o passar per sobre les Lleis, sinó complir
un mandat. Afegeix que presenten el resum que n’ha fet la Comissió, resum que s’ha llegit, i
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repeteix que no creu que s’hagi infringit cap Llei, però que, això no obstant, s’adhereix a la
proposta que ha fet el M.I. Sr. Josep Cases, ja que, naturalment, el Govern i la Direcció del
SAAS tenen la seva paraula a dir sobre aquest informe i es pot tractar conjuntament i,
posteriorment, prendre una decisió en una altra sessió.
El M.I. Sr. Josep Cases creu que la proposta del M.I. Sr. Enric Pujal és, si al Govern li
sembla bé, donar quinze dies al Govern perquè puguin contestar o fer aclariments sobre
aquest tema. Pensa que aquests temes de sanitat s’han tractat en els dos últims anys amb una
descoordinació total i que, a títol d’exemple, recordarà que el Govern va aprovar un
Pressupost que no era el Pressupost sinó unes notes pressupostàries; això va arribar al Consell
General i aquí es varen adonar que eren notes pressupostàries, es va haver de retornar al
Govern i la Directora del SAAS va venir molt disgustada perquè s’havia aprovat un Projecte
de Notes de Pressupost de 24 fulls i ella portava dossiers d’unes 250 pàgines, que eren el
Pressupost definitiu. Diu que no es tracta ara de fer més crítica ni d’aprofitar la situació per
fer crítica política al Govern, sinó que es tracta de trobar la solució ideal per despolititzar el
Centre Hospitalari Andorrà i perquè el Centre Hospitalari Andorrà funcioni i la sanitat funcioni
i llavors repeteix que la seva proposta és, si al Consell li sembla bé, donar quinze dies al
Govern perquè presenti un informe.
El M.I. Sr. Conseller de Finances, Comerç i Indústria manifesta que al Govern li sembla
bé, però el Govern, com ja ha dit en una intervenció anterior, el que demana és que se’ns
doni trasllat no només d’aquest informe, que ja el té, sinó de l’auditoria de la qual aquest
informe deu ser el resum.
El M.I. Sr. Josep Cases respon que demanaran als serveis del Consell que els la facin
arribar ràpidament.
El M.I. Sr. Xavier Espot diu que ells s’adhereixen a aquesta proposta i que creu que és
una proposta que s’hagués hagut de fer abans.
El M.I. Sr. Josep Cases precisa que la proposta comportaria deixar en suspens la
proposta continguda a l’informe de la Comissió legislativa de Sanitat i Benestar Social i lliurar
al Govern la còpia de l’auditoria, atorgant-li un termini de quinze dies perquè pugui respondre
davant del Consell General, donant el seu parer sobre l’auditoria i llavors prendre la decisió
definitiva.
El M.I. Sr. Conseller de Finances, Comerç i Indústria efectua una precisió d’agenda,
dient que la Directora del SAAS es troba efectuant les seves vacances anyals i no tornarà fins
al dia setze o divuit i, per tant, part de la seva opinió potser arribarà una mica més tard, pel
fet que n’han de parlar amb la Direcció del SAAS.
El M.I. Sr. Josep Cases respon que no és un problema de quinze dies i que es pot esperar
un mes, i que, de totes formes, la Directora sabia que això passava, n’estava al corrent, en té
una còpia i potser no ha informat al Govern.
El M.I. Sr. Síndic General considera que seria aconsellable que, un cop que el Govern
hagi manifestat el seu parer, se’n doni trasllat a la Comissió legislativa de Sanitat i Benestar
Social perquè aquesta pugui elaborar el seu informe per portar-lo a la consideració del Ple.
El M.I. Sr. Enric Dolsa manifesta que li sorprèn moltíssim que la Directora del Centre
Hospitalari Andorrà tingués una còpia del document i que el Conseller de Treball i Benestar
Social no n’estigui al corrent.
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El M.I. Sr. Conseller de Finances, Comerç i Indústria respon que el més estranyat hauria
d’ésser el Govern i no el M.I. Sr. Enric Dolsa, perquè això demostra que no se segueixen els
procediments reglamentaris, perquè, com sap molt bé, si s’ha de trametre algun informe
d’aquests, s’ha de fer a través del Govern.
El M.I. Sr. Enric Dolsa replica que si és tràmit reglamentari no ho sap perquè no li
competeix a ell, sinó que competeix al M.I. Sr. Síndic General i això li ha de dir a aquest i no
a ell.
El M.I. Sr. Síndic General manifesta que, si ho recorda bé, no ha estat tramitada
oficialment al Govern cap còpia d’aquesta auditoria i que, aleshores, la còpia que tingui la
Directora del Centre Hospitalari Andorrà s’ha de considerar com oficiosa i no tramesa per via
oficial.
El M.I. Sr. Josep Cases diu que la Directora del Centre va enviar una carta a la Comissió
legislativa, saltant-se també el sistema reglamentari que és a través del Govern, demanant
urgentment una còpia per poder saber el que passava i el President de la Comissió legislativa
va considerar oportú trametre-li tot seguit; per tant, tots s’han saltat el procediment reglamentari.
El M.I. Sr. Jordi Font manifesta que pensava que Sindicatura quan convocava al Govern
a assistir al Consell General li trametia una còpia de la documentació.
El M.I. Sr. Síndic General diu que potser està entrant en un fals debat i que la proposta
que preval és la que s’ha fet abans.
El M.I. Sr. Enric Pujal repeteix que la proposta és que s’envia una còpia al Govern, si
no la tenen, i se’ls dóna el temps necessari perquè s’ho puguin estudiar i, després, conjuntament amb la Comissió legislativa de Sanitat Benestar Social debatre’n i, en una pròxima sessió,
la Comissió legislativa portarà una proposta concreta al Consell General.
6.- Examen i aprovació, si escau, del Reglament Intern per a la gestió del Pressupost
del Consell General.
El M.I. Sr. Síndic General explica que aquest Reglament ha estat revisat per la Comissió
Permanent i que és el que va ser portat a la consideració del Consell General el dia 31 de
juliol i que, a rel d’unes intervencions del M.I. Sr. Josep Anton Ribes, la Comissió Permanent
va decidir retirar-lo i tornar-lo a estudiar per presentar-lo en una propera sessió. Demana si
volen donar-li lectura o efectuar alguna observació. En no efectuar-se’n cap, el declara aprovat
per assentiment (aquest text ha estat publicat a part).
7.- Examen de la comunicació adreçada pel Sr. Degà del Col.legi d’Advocats
d’Andorra, en relació a l’exercici d’Advocats no col.legiats al Principat davant la
Jurisdicció Administrativa i Fiscal, i proposta d’actuació.
El M.I. Sr. Síndic General fa donar lectura a la carta del Col.legi d’Advocats (Reg. Núm.
590-A), així com a la proposta de resposta presentada per la Comissió Permanent, que és del
tenor literal següent:
“La Comissió Permanent del M.I. Consell General, en la seva reunió del dia 25 d’octubre
de 1991, ha acordat, per unanimitat, en relació a la comunicació adreçada pel Sr. Degà
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del Col.legi d’Advocats d’Andorra sobre l’exercici d’Advocats no col.legiats al Principat
davant la jurisdicció Administrativa i Fiscal, sotmetre al ple de la Cambra la següent,
PROPOSTA D’ACORD:
S’acorda fer les gestions oportunes prop dels
MM.II. Srs. Delegats Permanents per tal que en
aquesta jurisdicció només puguin exercir els
advocats autoritzats al país.”
El M.I. Sr. Albert Pintat manifesta que cada cop que aquesta sala té ocasió de parlar de
la justícia es nota que és la Comissió Permanent qui ho tracta i, per al seu gust, hi ha una
excessiva fredor, moderació o prudència. L’exemple n’és quan va sortir el Codi Penal: a la
sessió del Consell General de Meritxell de l’any 90 es varen prendre una sèrie d’iniciatives i,
avui, ja fa més d’un any, encara no han tingut continuació. Diu que tot el tema judicial serà
un tema capital i, potser, un tema conflictiu i aleshores serà objecte de negociacions. Afegeix
que en tota fase prèvia de negociacions, sempre hi ha la fase en què cada part ha de manifestar
de forma clara els seus drets, o com entén que han de ser els seus drets i que, en aquest
aspecte concret de la Llei d’Instauració de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal, no sap, des
del seu nivell de Conseller General normal que no pertany a la Comissió Permanent, si això
que s’intenta col.locar és potser una contrapartida derivada de les negociacions, de règims
de reciprocitat, però s’imagina que no. Per tot el que ha dit, troba que a aquesta proposta que
fa la Comissió Permanent li manca una mica de valentia, en el sentit que, almenys personalment, comparteix totalment els arguments del Degà del Col.legi d’Advocats i el que representa
de cara al col.lectiu i de cara a la tradició andorrana i, per tant, proposa que el Consell General
recolzi, aprovi i prengui l’acord concret de què en aquesta jurisdicció només hi tinguin entrada
els advocats col.legiats a les Valls i, a partir d’aquí, donar-ne trasllat als Delegats Permanents,
però que el Consell General adopti un acord clar, positiu i ferm relatiu al fet que només els
advocats col.legiats poden actuar o haurien d’actuar. Diu que almenys en l’àmbit de les
competències del Consell General ha de quedar ben clar com s’entén que ha d’ésser l’exercici
d’aquesta jurisdicció, i si després l’autoritat superior, per arguments indeterminats que no
sabem o no apreciem, diu que s’ha de fer diferentment, almenys a nivell d’aquesta Assemblea,
l’afirmació dels drets dels advocats andorrans haurà d’estar molt més clara. Per això proposa
que aquest acord fos presentat de manera diferent, en la mesura que el Consell General acordi
que en aquesta Jurisdicció només hi puguin comparèixer advocats col.legiats i donar-ne
trasllat als Srs. Delegats Permanents.
El M.I. Sr. Francesc Grau diu que voldria que quedés clara la seva doble faceta i que no
semblés una defensa dels interessos corporatius, però que es ratifica plenament en el que diu
el M.I. Sr. Albert Pintat i, a més a més, voldria significar que entén que, respecte al país, això
no afectaria solament als advocats, sinó que aniria una mica més lluny, a nivell de totes les
professions liberals. Diu que el M.I. Sr. Albert Pintat parlava abans de la reciprocitat i que no
es podrà pensar mai amb un criteri de reciprocitat, mentre els professionals de nacionalitat
andorrana no tinguin els mateixos drets als països veïns que els que tenen a Andorra i, per
tant, fins que no s’arribi a una qüestió d’aquestes mai es podrà parlar de reciprocitat. Creu
que hi ha una altra qüestió important que és la desproporció entre el que és Andorra i el que
poden ser els països veïns i, per tant, subscriu plenament la carta i la posició del Degà del
Col.legi i de la Junta del Col.legi, així com la posició que va manifestar en el seu dia la Comissió
Permanent.
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El M.I. Sr. Josep Ma. Rossell manifesta que s’adhereix plenament a la proposta que
acaba de fer el M.I. Sr. Albert Pintat.
El M.I. Sr. Enric Dolsa s’adhereix totalment a la proposta del M.I. Sr. Albert Pintat i
demana si l’acte de reciprocitat existeix o no existeix, i si no existeix, troba encara més
lògiques les manifestacions del M.I. Sr. Albert Pintat.
El M.I. Sr. Miquel Aleix creu que la Comissió Permanent, quan va elaborar aquest
informe que avui presenta, el va elaborar pensant també en la possibilitat que el que s’ha de
defensar abans que res, és l’element de reciprocitat i procurar que els andorrans puguin tenir
la mateixa facilitat d’actuar dins Andorra i a l’estranger com puguin tenir els estrangers que
venen aquí. El problema amb totes les professions liberals, i més en aquest cas, és que és un
tema sensible en el moment en què està negociant la Constitució, i la Comissió Permanent va
creure millor no arribar a una postura d’enfrontament i sinó buscar una solució que permetés
arribar al final del procés sense enfrontaments, i un cop acabat el procés, el Consell General
establirà en la Llei que li permetrà la pròpia Constitució, les facetes de treball i de participació
de tots els òrgans i de totes les professions liberals dins l’àmbit institucional o professional de
les Valls. Diu que aquest és l’aspecte amb el qual ho va enfocar la Comissió Permanent, no
per falta de valentia ni per falta de visió, sinó més aviat amb l’esperit de no voler trencar res
i de no voler buscar cap posició radical i intentar buscar una posició de consens que no
perjudiqués la resta de la negociació.
El M.I. Sr. Síndic General confirma que la postura de la Comissió Permanent va ser la
que diu el M.I. Sr. Miquel Aleix.
El M.I. Sr. Jordi Mas diu que els Consellers d’Encamp s’adhereixen a la proposta que
ha fet el M.I. Sr. Albert Pintat i recorda a la Cambra que en el moment en què s’estava enllestint
el Codi d’Administració i la qüestió de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal, la darrera part de
la negociació, que havia començat tripartida a nivell de tècnics, en el moment de l’opció
política va ser unilateral i es van trobar en una taula, quan els Delegats Permanents van
presentar el Projecte, on únicament els interessava parlar dels temes econòmics que eren
competència del Consell General. Pensa que en aquell moment ja hi havia un procés de
reforma, ja s’estava en un període de negociació, i és el que ha passat amb el Codi Penal.
Creu que si s’està en època de negociacions i de diplomàcia, totes les parts s’han de
consensuar, cosa que no ha estat així i, per tant, pensa que s’hauria d’ésser valent i a partir
d’aquest moment fixar una postura en aquest sentit. Creu que sempre s’està a temps de la
negociació relativa a la reciprocitat i que és una cosa que pot venir després.
El M.I. Sr. Albert Pintat precisa que recolza totalment la feina que està fent la Comissió
negociadora, que és conscient de la gran dificultat que es trobarà per resoldre tot aquest tema
judicial i que entén que només serà a través de la negociació que se’n podrà sortir, però
aquesta moderació comporta l’obligació prèvia d’afirmar ben clar com s’entenen que han
d’ésser els propis drets i per això proposava aquesta modificació, en el sentit que l’acord del
Consell General sigui molt clar, que es digui que el Consell General entén que el Sr. Degà té
raó i donar-ne trasllat als Delegats Permanents perquè, dins de les seves competències, facin
el que hagin de fer. Afegeix que si no es té una línia d’actuació continuada per tendir tots a
agafar el que s’espera que la Constitució aporti, es donaran arguments als que esperen que
en unes certes circumstàncies hi haurà una gran dificultat per demostrar cohesió i, en aquest
cas, recolza totalment la feina que està fent la Comissió Tripartida, amb els representats del
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Consell General, però proposa aquest acord perquè creu que serà molt aclaridor per a les
altres parts que estan negociant.
El M.I. Sr. Francesc Grau, fent referència a la compareixença dels advocats davant del
Tribunal, diu que a través de varis Decrets dels Veguers es va establir el fet que, fins al tràmit
del Jutge d’Apel.lacions, així com a la Jurisdicció Penal, hi havia l’obligació que els escrits a
nivell civil fossin signats per advocats, a nivell penal també compareixia o apareixia la
signatura de la defensa lletrada fins al nivell del Jutge d’Apel.lacions, i només quedava un
aspecte que estava una mica descobert que és els Tribunals Superiors, en els quals admetien
de fet la presència d’advocats forans, però com una cosa en fase pràcticament d’extinció. Creu
que, vista l’evolució seguida, no és, com diu el M.I. Sr. Miquel Aleix, anar a trencar res, sinó
demanar-los-hi que acabin de tancar el procés com han vingut fent fins ara.
El M.I. Sr. Miquel Aleix diu que està totalment d’acord en que el que s’ha de defensar
aquí, en aquest cas, és al Degà del Col.legi d’Advocats perquè, evidentment, a totes les
Corporacions i a tots els Col.legis Professionals que hi hagin a Andorra, el Consell ha de
protegir l’exercici de la seva professió dins del Principat. Afegeix que si la majoria del Consell
General accepta la proposta del M.I. Sr. Albert Pintat ell també estarà d’acord en què sigui
així.
El M.I. Sr. Jordi Farràs explica el parer unànime que va tenir la Comissió Permanent
sobre aquest tema, dient que varen considerar que actualment, amb el procés constituent en
marxa i avançant a un bon ritme, tenint en compte que, a més, el procés constituent permet
de veure’s periòdicament, com ja s’ha fet en altres temes -com la Llei d’Expropiació o la Llei
de Matrimoni Civil-, i que d’una certa manera s’havien entaulat unes reunions de treball
paral.lelament a la negociació tripartida sobre la Constitució, s’havia cregut que era la millor
forma per enfocar aquest tema, sobre el fons del qual tothom està d’acord perquè es tracta
de protegir els interessos de les professions que estan establertes a Andorra i que majoritàriament les exerceixen els andorrans. Quant a la forma tampoc té cap inconvenient en què
es tramiti per carta o en què es faci d’una manera oficial, com s’ha fet ja amb altres qüestions,
i que a la Comissió Permanent li va sembrar que potser era més oportú fer-ho d’aquesta
manera, però que si el Consell General és del parer que s’ha d’enviar una carta, creu que
tampoc hi haurà cap problema.
El M.I. Sr. Albert Pintat precisa que no sols es tracta de defensar els interessos del
corporativisme que representa als advocats sinó de representar ben bé els interessos dels
ciutadans d’Andorra, perquè un nou tribunal com aquest marcarà jurisprudència i llavors, en
tant que ciutadà, se sentiria molt més protegit i creu que al país li interessa que siguin els
homes de dret andorrans els qui hi intervinguin, sense tancar la porta, ja que sempre es poden
aprendre coses de fora, però hi ha un principi de dret que és el principi de reciprocitat i mentre
no el reconeguin des de fora, els drets dels andorrans s’han d’exaltar al màxim. Repeteix que
la proposta ha d’ésser molt clara, i que s’aprovi el que invita a fer el Degà del Col.legi
d’Advocats.
El M.I. Sr. Enric Dolsa diu que després d’haver escoltat al M.I. Sr. Jordi Farràs amb atenció
es queda meravellat, perquè suposa que aquí hi han Consellers de primera categoria i de
segona, ja que tothom fa referència a la Constitució, a què el ritme de les negociacions és
important, i es queda meravellat perquè ell de la Constitució no en sap absolutament res. Diu
que va mandatar una Comissió fa molt temps, però d’aquesta Comissió no en sap res de res
i no en té cap informe.
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El M.I. Sr. Jordi Farràs suggereix al M.I. Sr. Enric Dolsa que potser aquest és un problema
de comunicació interparroquial i no sap si ha d’ésser el Conseller General que forma part de
la Comissió el que ha de fer el pas o és el Conseller General que no està a la Comissió el que
ho ha de demanar al company, però creu que no s’ha de parar en problemes de protocol i,
si es vol saber es pot saber. Afegeix que no té cap dubte en què els Consellers d’aquesta
Cambra poden conèixer la totalitat de la informació a través dels companys que tenen a la
Comissió, ja siguin de la Parròquia o siguin d’altres Parròquies.
El M.I. Sr. Josep Cases manifesta que ell té la sort que el Sr. Joan Jordi l’ha informat
sempre de tot, però que tampoc és descabellat que aquí en aquesta Cambra es parli de la
Constitució, perquè des de què s’han començat les reunions se n’ha parlat una vegada i no
se n’ha debatut més, i pensa que és un tema prou important perquè el Consell General en
discuteixi. Afegeix que hi han medis de comunicacions que estan dient que hi ha un
“secretisme”, altres diuen que no s’està “mandatats” o legitimats per fer la Constitució, i això
ve de fonts d’un partit nacional de recent creació, i es pregunta per què no es trenca amb tot
això i es fa una sessió del Consell General per parlar de la Constitució, que al cap i a la fi no
és cap secret, perquè si al final hi ha alguna cosa que lliga a tots els vint-i-vuit Consellers
Generals és la Constitució, perquè en el demés, ja es veu que difícilment hi pot haver entesa,
i val la pena aprofitar allò que uneix i dir-ho sense cap por.
El M.I. Sr. Síndic General diu, a títol informatiu, que la Comissió Constituent del Consell
General té prevista una reunió amb tot el Consell General per explicar l’estat actual de la
Constitució i que s’estan estudiant les dates, per fer-la quan les posicions estiguin més
definides i l’esborrany estigui una mica més complert del que ho està ara.
El M.I. Sr. Jordi Mas manifesta que ell no en té prou ni amb una sessió del Consell
General ni amb dues, perquè pensa que la Constitució es va endegar amb un procés una mica
sense definir-ho, es va nomenar una Comissió per mirar de quina manera s’endegaria el
procés i resulta que aquesta Comissió és la Comissió Constituent. Diu que ja se sap que les
Institucions Andorranes depenen de dos costats i que la complexitat de tot això també va fer
que s’endegués d’aquesta manera, però el que no pot ser és que de cada reunió no se’n parli
i que no hi hagi una transparència de totes les negociacions. Pensa que a cada reunió de la
Comissió Tripartida, abans o després, hi ha d’haver una reunió del Consell General, on es
pugui debatre i parlar de tots els temes, perquè més idees que no hi hauran amb vint-i-vuit
no les tindran amb dotze, o sis, o set, o vuit. Creu que la transparència és important, que les
Constitucions sempre comencen per la gent de baix, que el poble és qui l’ha de fer i aquí
resulta que és al revés, la imposaran de dalt, i cal que almenys siguin tots conscients de la
manera en què la imposaran.
El M.I. Sr. Síndic General creu que part del que diu és cert, però que aquest Projecte de
Constitució es fonamenta en una negociació i és molt difícil establir un debat quan encara
està negociant. Pensa que el dia que es tingui aquest esborrany o aquest eventual Projecte,
on les posicions de les parts estiguin bastant definides, serà molt més fàcil i el debat al Consell
General hi haurà d’ésser.
El M.I. Sr. Jordi Mas diu que comparteix aquesta opinió, perquè el que no es pot fer és
portar al poble una Constitució dient és aquesta i no n’hi ha cap més, sinó que cal que estiguin
assabentats de tot, perquè les negociacions sí que s’han de portar en secret, però aquestes
negociacions que pertanyen al poble no, tothom n’ha d’ésser conscient i tothom n’ha d’estar
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assabentat, perquè arribarà un moment en què haurà de fer un referèndum i resultarà que no
el voldrà ningú.
El M.I. Sr. Joan Naudi creu que el M.I. Sr. Síndic General ha aclarit molt bé l’assumpte
de la Constitució i, responent al M.I. Sr. Enric Dolsa, diu que sempre que vulgui saber quelcom
del que passa a la Comissió Tripartida o relatiu a l’assumpte del procés constituent, aquest ja
sap on viu i pot anar-hi i li donarà totes les explicacions que siguin necessàries.
El M.I. Sr. Enric Dolsa diu que no vol entrar en polèmica perquè no val la pena, però
el que sí vol manifestar és que, en el moment en que en aquesta Assemblea es va constituir
una Comissió, aquesta Comissió es normal que doni comptes a l’Assemblea, perquè no creu
que la Comissió pugui estar negociant no sé sap què a l’esquena de la resta dels Parlamentaris,
perquè aquí pot passar molt bé que la Comissió negociadora pensi que tot això està avançant
i es pot trobar amb el greu problema que el dia que ho portin, la majoria dels que estan aquí
no hi estiguin d’acord i llavors això pot ser digne de riure.
El M.I. Sr. Síndic General pensa que s’ha passat d’un debat sobre una carta del Degà
del Col.legi d’Advocats a un tema Constitucional, el que és un salt bastant important, i recorda
que ja ha dit abans que la Comissió Constituent del Consell General té la intenció de fer una
reunió informativa ben aviat.
El M.I. Sr. Miquel Aleix diu que està totalment d’acord en què tots els Membres d’aquesta
Cambra tenen el dret i el deure de demanar informació i que, personalment, als companys
de la seva Parròquia, els ha informat de com avança el procés. Afegeix que li semblaria
impropi, en el moment en què s’està negociant, que es formés un debat, aquí, en aquesta
Cambra, després de cada reunió, com demana el M.I. Sr. Jordi Mas, però que a porta tancada,
a nivell de reunió privada, és convenient que cadascú digui el seu parer, però el que no es
pot fer és un debat públic d’unes negociacions que s’estan portant a terme sobre un tema tant
cabdal com aquest. Diu que evidentment la posició andorrana ha de ser unànime, forta i, si
pot ser, unitària, però el que no es pot fer és buscar-la en un debat en una sessió plenària del
Consell General. Creu que la Comissió Constituent té la facultat i, a més a més, l’obligació
d’informar als Consellers Generals, però no creu que sigui a través d’una sessió del Consell
General. Dirigint-se al M.I. Sr. Enric Dolsa, li diu que la Comissió funciona de la mateixa
manera que totes les altres d’aquest Consell General, que quan tenen un treball i el tenen
elaborat el porten a aprovació, i que no creu que la Comissió legislativa de Serveis Públics,
que aquest presideix, porti cada dia a debat les discussions internes de la pròpia Comissió.
Diu que si se li va donar la responsabilitat de portar endavant un tema, com a membre de la
Comissió Constituent està disposat a donar la informació que faci falta, i que ben segur que
s’haurà de portar el debat al Consell General el dia que hi hagi una proposta concreta per
debatre, però no s’hi han de portar les idees, perquè les idees s’hauran de debatre a nivell
intern i no en una sessió plenària del Consell General.
El M.I. Sr. Jordi Mas diu que ell no ha precisat si la reunió del Consell General havia de
ser pública o no, però pensa que pot ser a porta tancada, i que el que sí és important és que
tots els Consellers aquí presents participen en aquest debat, perquè en el moment en què
s’haurà de presentar al poble tothom haurà d’explicar les coses i no és el mateix participar-hi
que no pas no ser-hi.
El M.I. Sr. Enric Dolsa manifesta que a la Comissió legislativa de Serveis Públics, si el
Consell General li demana quelcom, està molt clar que ho fan tan aviat com els és possible i
que, a més, no té res a veure la Comissió legislativa de Serveis Públics amb la Comissió
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Constituent, ja que la Comissió legislativa de Serveis Públics ja està prevista constituir-la en
el moment d’entrar a Casa de la Vall i la Comissió Constituent es va constituir posteriorment,
solament per fer aquest treball. Demana si és possible que la resta dels Consellers Generals
tinguin les actes o si la resta dels Consellers Generals no són jurats com els que estan a la
Comissió Constituent.
El M.I. Sr. Jordi Farràs creu que en el seu dia es va nomenar una Comissió Constituent,
que té un mandat ben precís i que, efectivament, hi ha un problema de comunicació, que
moltes vegades és interparroquial i, en tot cas, el que es pot fer a nivell del Consell General,
és una sèrie de reunions, potser tècniques, perquè moltes vegades són problemes tècnics,
amb els assessors i la totalitat del Consell General, i també està clar que queden una sèrie de
punts que són polítics i fonamentals, on evidentment el Consell General s’haurà de pronunciar
en el seu moment. Repeteix que s’hauria de fer una sèrie de reunions d’explicació tècnica,
de com es presenta la Constitució i com funcionen els capítols, i després hi han els temes que
són més polítics, sobre els quals en el seu moment el Consell General s’haurà de pronunciar,
perquè seran el fonament de la Constitució.
El M.I. Sr. Josep Anton Ribes diu que des de què havia demanat la paraula, la majoria
del que volia dir ja ho ha dit el M.I. Sr. Miquel Aleix, el M.I. Sr. Jordi Farràs i el M.I. Sr. Síndic
General, i que volia insistir en què si es va nomenar una Comissió Constituent i se li va fer
confiança, suposa que se li’n pot continuar fent. Afegeix que no ha tingut mai cap problema
d’informació en aquest tema i que personalment no té res a dir i creu que la majoria dels
Consellers Generals podrien dir el mateix.
El M.I. Sr. Climent Palmitjavila creu que la Comissió Constituent hauria de donar més
informació però que per la seva part creu que ha donat la que corresponia. Explica que ha
reunit als Consellers Generals de la seva Parròquia dues vegades o potser tres, i que també
en sessions de Comú ha donat informació. Proposa que una vegada aprovades les actes
d’aquesta Comissió, se’n doni trasllat als Consellers Generals i diu que és una proposta que
fa aquí al Consell General, perquè a la Comissió Constituent sempre s’ha estat reticent a donar
més informació, però ell creu que se n’ha de donar més als Consellers Generals.
El M.I. Sr. Síndic General repeteix que la Comissió Constituent té intenció de fer aquesta
reunió del Consell General per donar la deguda informació. Diu que li agradaria que es
tanqués aquest tema i es passés a l’ordre del dia on sembla que ha quedat implícitament
acceptada la proposta feta pel M.I. Sr. Albert Pintat en relació al Col.legi d’Advocats.
El M.I. Sr. Josep Cases diu que al final de la sessió voldria donar una informació al
Consell General referent a un tema que no té res a veure amb aquest i que ara voldria fer una
remarca relativa a la Constitució. Pensa que el Consell General, en un acte solemne, va definir
els principis fonamentals d’aquesta Constitució: estat de dret, divisió de poders, les Parròquies, i això és el que la Comissió Tripartida té encarregat de negociar sense moure’s
d’aquestes bases i que, per tant, per a ell la Comissió Tripartida funciona i no hi ha cap
problema. Afegeix que això no és motiu perquè a nivell públic i a nivell intern del Consell
General, es doni la informació que sigui necessària, perquè és veritat que els que participen
a la Comissió ho diuen constantment, alguns que hem tingut ocasió d’anar-hi alguna vegada
també hem anant estant al corrent, però és bo que se sàpiga a nivell del Consell General com
funciona i a més el poble també hi té tot el dret. Diu que aquí no es comenta segons què i
després resulta que els serveis d’un Delegat Permanent ho explica a Ràdio Andorra, quan a
la Comissió Tripartida s’havia acordat guardar el secret. Pensa que dels temes importants se
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n’ha de parlar i com més aviat millor -la Nacionalitat, el sistema electoral proporcional, la
Immigració-, temes que van lligats amb la Constitució, que són aquestes cèlebres Lleis
Orgàniques que van junt amb el paquet de la Constitució, i de les quals és veritat que no se
n’ha parlat i se n’ha de parlar.
El M.I. Sr. Enric Pujal recorda que quan es va fer la primera reunió amb els tècnics per
part del Consell General, ja es va quedar en fer unes reunions i unes informacions sistemàtiques i regulars. Explica que el Conseller General de la seva Parròquia l’ha informat, però no
és el mateix tenir la informació del Conseller General de la Parròquia, trobar-se un moment
i comentar més o menys el que ha passat a la sessió de la Comissió Tripartida anterior, que
parlar amb uns tècnics, poder posar-los les preguntes que inquieten, i aquest és el desig de
tots els Consellers Generals presents i inclús en reunions de majoria ho han manifestat vàries
vegades. Es felicita de la proposta que ha fet el M.I. Sr. Síndic General i espera que sigui ben
aviat, i que aquesta setmana que ve potser no seria convenient però la pròxima sí que potser
valdria la pena que es fes aquesta reunió.
El M.I. Sr. Ramon Canut diu que pràcticament s’ha dit tot, i que només voldria matisar una
cosa que no sap si l’ha entès bé, quan el M.I. Sr. Jordi Mas ha dit que la Constitució ens la faran
de dalt, creu que això se li ha escapat, perquè llavors no hauria entès res del que està fent des de
l’any passat. Afegeix que el M.I. Sr. Josep Cases té molta raó en què les reserves de fons estan
aquí, i que hi han unes sessions de Consell General demanades de fa sis mesos, que suposa que
es tindrà ocasió de fer-los quan Sindicatura ho cregui convenient, o el M.I. Sr. Síndic General.
El M.I. Sr. Síndic General recorda que ja va insistir l’altre dia en què la Comissió
Permanent està treballant sobre aquests temes i en el moment oportú els portarà a la
consideració del Consell General, i diu que la Comissió Permanent prefereix que aquests
temes siguin portats per consens i per unanimitat i, com que se està parlant, és per això que
no s’han convocat els Consells Generals.
El M.I. Sr. Josep Ma. Rossell pensa que avui no és el moment oportú perquè es parli
d’aquesta qüestió i considera important que la Constitució tingui la màxima transparència a nivell
informatiu, tant als mitjans de comunicació, com al poble en general, ja que en definitiva serà el
poble el qui haurà de ratificar. Pensa que la iniciativa que el M.I. Sr. Síndic General ha presentat
pot ésser una bona fórmula, en el sentit que quan aquest primer esbós de la Constitució estigui
més avançat del que està, es pugui portar aquí, a aquesta Cambra, i se’n pugui comentar tot el
contingut, i pensa que la resta és redundar sobre el que ja s’ha manifestat sobre aquesta qüestió.
El M.I. Sr. Enric Dolsa felicita al M.I. Sr. Climent Palmitjavila perquè veu que ell almenys fa
reunions, les convoca ell i no són els altres els qui han d’anar buscant informacions. Demana
formalment que una vegada siguin aprovades les actes de la Comissió Tripartida siguin trameses
a tots els Consellers Generals, perquè ell no en té prou amb la informació que li puguin donar,
sinó que vol les actes i vol saber el que està passant, perquè és Conseller General igual que els
altres que estan dins de la Comissió i demana que s’entengui que vol les actes aprovades.
El M.I. Sr. Miquel Aleix creu que és bo que hi hagi informació i que l’únic que s’ha de
mirar és que la informació passi de la manera més pràctica, sense que pugui enterbolir el
problema que s’està negociant. Adreçant-se al M.I. Sr. Enric Dolsa diu que quan es va encetar
la negociació es van marcar unes regles, i les regles eren clares i precises, entre elles, que les
actes no serien públiques. Diu que se’n va dir reports de la Comissió de Treball, que cada
vegada que s’han anat fent totes les reunions el Sr. Secretari les ha transcrites, però és evident
que com a membre de la Comissió i com a part andorrana, dins d’un procés d’aquesta
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importància, quan s’està negociant, el que no es pot fer és trencar un pacte inicial, en el que es va
dir que aquelles actes eren per a ús intern de la comissió. Diu que es poden fer tantes reunions com
faci falta i que està disposat a què les seves actes les llegeixi el qui faci falta i estiguin a la disposició
de tots els Consellers Generals, però que és evident que, si com a part andorrana implicada dins
d’una negociació tripartida, s’ha acceptat unes regles i uns principis de joc, i s’ha dit que aquells eren
documents de treball de la pròpia Comissió, es pot ampliar a nivell intern la posició i abans de la
Comissió o desprès de la Comissió, reunir-se i fer un punt, a porta tancada amb tots els Consellers
Generals, però el que no és bo és trencar avui, en el moment en què s’estan acabant les negociacions,
les regles de joc que es varen acceptar en la primera reunió. Creu que avui s’hauria de parar el debat
aquí i que un altre dia el M.I. Sr. Síndic General convoqui a tots els Consellers Generals i es parli tant
àmpliament com faci falta, cadascú exposi la seva pròpia opinió, s’analitzi i es jutgi el treball fet, es
miri el treball que cal fer, però el que no voldria és que se’ns pugui culpar de no haver estat capaços
de portar endavant el procés de la manera en què es va demanar a l’inici, amb la metodologia i el
sistema que es va acordar en la primera reunió. Demana que es porti el tema fins al final tal com
s’ha portat fins ara, i diu que està disposat a informar del que faci falta a aquesta Cambra i està
totalment d’acord en què les reunions siguin privades.
El M.I. Sr. Enric Dolsa replica que ell és Conseller General i jurat igual que el M.I. Sr.
Miquel Aleix, i que les actes, una vegada estiguin aprovades, les vol i no per publicar-les ni
al Diari Informacions ni al Diari d’Andorra, sinó que les vol personalment, com a Conseller
General i no li és suficient que després el M.I. Sr. Miquel Aleix li vulgui explicar els detalls de
qualsevol reunió, cosa que com a complement seria perfecte, però les actes les vol i demana
formalment al M.I. Sr. Síndic General que una vegada estiguin aprovades se li trametin.
No havent-hi cap més intervenció, el M.I. Sr. Síndic General declara aprovada per
assentiment la proposta efectuada pel M.I. Sr. Albert Pintat en relació amb la carta adreçada
pel Degà del Col.legi d’Advocats al Consell General en relació a l’exercici d’advocats no
col.legiats al Principat davant la jurisdicció Administrativa i Fiscal.
El M.I. Sr. Josep Cases informa al Consell General que s’ha assabentat, a través del President
de la Comissió legislativa d’Economia, Finances i CEE, que les auditories dels comptes estan a
punt, i que la Comissió legislativa de Sanitat i Benestar Social tenia un tema pendent, que són els
comptes de la CASS i volia informar al Consell General que la Comissió legislativa de Sanitat i
Benestar Social ha fet tot el possible per poder aclarir aquests comptes i que, en data d’avui,
encara no els han pogut aclarir i arribarà a la sessió del Consell General en què s’examinaran les
liquidacions i les auditories i els comptes de la CASS no estaran aprovats. Diu que queden serrells,
un problema relacionat amb una societat anomenada “Luís Megia SA” i vàries coses més, que la
Comissió no ha pogut aclarir, i per tant vol que el Consell General estigui informat que, en data
d’avui, la Comissió legislativa de Sanitat i Benestar Social ha fet tot el possible però encara no té
els comptes de la CASS clars per poder-los sotmetre al Consell General.
I no havent-hi més intervencions i havent-se esgotat l’ordre del dia, el M.I. Sr. Síndic
General aixeca la sessió, de la qual se n’ha formalitzat la present acta als efectes pertinents.
Són tres quarts d’una del migdia.

P.O. del M.I. Consell General
El Secretari General

V. i P.
El Síndic General

